
INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

GMINA DOBRODZIEŃ
1.2 siedzibę jednostki

 Pl. Wolności 1  46-380 Dobrodzień
1.3 adres jednostki

Pl. Wolności 1  46-380 Dobrodzień
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

zaspokajanie potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

 od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

 Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne obejmujące dane:
Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu
Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach
Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pludrach
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu
Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu
Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

           Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się:
- wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 
- wartości rynkowej jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów,
- w wartości określonej w decyzji - środki trwałe otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu;
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia lub przy ich braku według wartości



godziwej.
Na dzień bilansowy wartości, w jakiej środki zostały przyjęte pomniejsza się o odpisy umorzeniowe.
Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki
takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki. 
Do środków trwałych  i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo zalicza się środki trwałe i wartości niematerialne i prawne  o

wartości początkowej wyższej niż 10.000,00 zł. Niezależnie od wartości do środków trwałych zalicza się grunty.
Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu /przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji,  lub modernizacji, to wartość początkowa tych środków, powiększa się o

sumę wydatków na ich ulepszenie. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję
lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000,00 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia
przyjęcia środka trwałego do użytkowania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą,  jakością produktów uzyskanych za
pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.
 Wartości niematerialne i prawne to według definicji nabyte przez Gminę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające do gospodarczego

wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użytkowości dłuższej niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby Gminy lub oddane do
użytkowania na podstawie umowy, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
Zasady amortyzacji i umarzania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
a) umarza się jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji     następujące środki trwałe:

- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
- książki
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 zł;

b) nie umarza się gruntów,
c) środki trwałe umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,
d) wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu rocznej stawki 14%, a prawa wieczystego użytkowania gruntów  przy zastosowaniu
rocznej stawki 2,5%
e) nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym je przyjęto do
używania.
Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia
nowego obiektu).
Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) podlegające ewidencji księgowej na koncie 013 to te środki trwałe, które umarzane są jednorazowo, a ich cena
nabycia mieści się w przedziale od 100,00zł/3500,00 zł do 10.000,00 zł. 
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
Rozchód  materiałów wyceniany  jest  pomocą  metody  FIFO (pierwsze  przyszło,  pierwsze  wyszło),  czyli  po  cenach  tych  składników,  które  zostały
najwcześniej nabyte. 

5. inne informacje

-

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:



1.

1.1.
szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, 
zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego  – podobne 
przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

LP Nazwa grupy
Zwiększenie Zmniejszenie

Przychody przemieszczenie zbycie likwidacja inne

1
0,00 0,00 0,00 0,00

2 ŚRODKI TRWAŁE 0,00

 a) grunty 0,00

b) budynki i lokale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) 0,00 0,00 0,00

d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e)
0,00 0,00 0,00

f)
0,00 699,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00

g) 0,00 0,00 0,00

h) środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i)

0,00 0,00 0,00 0,00

3 Zbiory biblioteczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM 0,00

wartość 
początkowa – stan 
na początek roku 

obrotowego

Ogółem 
zwiększenie 

wartości 
początkowej

Ogółem 
zmniejszenie 

wartości 
początkowej

Wartość początkowa 
– stan na koniec roku

aktualiza
cja

Wartości 
niematerialne i 
praw ne 205 855,34 29 974,84 29 974,84 11 052,75 11 052,75 224 777,43

193 250 150,33 1 190 049,92 9 976 143,57 11 166 193,49 1 822 225,89 429 029,40 2 010 450,47 4 261 705,76 200 154 638,06

50 809 059,41 874 445,78 1 997 624,89 2 872 070,67 1 637 741,37 70 611,16 1 997 624,89 3 705 977,42 49 975 152,66

23 747 396,90 184 484,52 184 484,52 23 562 912,38
obiekty inżynierii 
lądow ej i w odnej 108 969 429,27 12 814,00 7 890 782,28 7 903 596,28 281 444,10 281 444,10 116 591 581,45
Kotły i m aszyny 
energetyczne 266 020,14 5 940,90 5 940,90 260 079,24
maszyny, urządzenia 
i aparaty ogólnego 
zastosow ania 1 478 353,20 111 716,15 111 716,15 58 250,74 9 393,11 67 643,85 1 522 425,50
maszyny, urządzenie 
i aparaty 
specjalistyczne 259 500,32 260 199,32
urządzenia 
techniczne 787 329,03 2 407,77 87 736,40 90 144,17 3 432,47 3 432,47 874 040,73

3 572 987,71 3 572 987,71
narzędzia, przyrządy, 
ruchomości i 
w yposażenie gdzie 
indziej 
niesklasyfikow ane 3 360 074,35 187 967,22 187 967,22 12 782,50 12 782,50 3 535 259,07

170 081,30 31 359,39 31 359,39 201 440,69

193 626 086,97 1 251 384,15 9 976 143,57 11 227 527,72 1 822 225,89 440 082,15 2 010 450,47 4 272 758,51 200 580 856,18



1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

brak informacji

1.3.
kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz 
długoterminowych aktywów finansowych

nie dokonano odpisów
1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

22.980,78 zł

LP Nazw a grupy

Zw iększenia

aktualizacja inne

1
0,00 0,00

2 ŚRODKI TRWAŁE 0,00 0,00

 a) grunty 574,52 0,00 574,52 0,00 574,52 0,00

b) budynki i lokale 0,00 0,00

c) 0,00 0,00

d) 0,00 0,00

e)

0,00 0,00

f)
0,00 0,00 0,00

g) 0,00 0,00

h) środki transportu 0,00 0,00 0,00

i)

0,00 0,00

3 Zbiory biblioteczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM 0,00 0,00

Um orzenia – 
stan na 

początek roku

Ogółem 
zw iększenie 
umorzenia

Zmniejszenie 
um orzenia

Um orzenia – 
stan na 

koniec roku

Wartość netto składników  
aktyw ów

amortyzacja za 
rok obrotow y

stan na 
początek roku

stan na koniec 
roku

Wartości 
niem aterialne i 
praw ne 199 513,23 33 106,65 33 106,65 11 052,75 221 567,13 6 342,11 3 210,30

78 316 145,82 5 966 631,01 5 966 631,01 474 877,93 83 807 898,90 114 934 004,51 116 346 739,16

1 149,04 50 808 484,89 49 974 003,62

11 080 679,34 467 121,42 467 121,42 144 095,33 11 403 705,43 12 666 717,56 12 159 206,95
obiekty inżynierii 
lądow ej i w odnej 59 568 256,10 4 688 743,82 4 688 743,82 243 596,53 64 013 403,39 49 401 173,17 52 578 178,06
Kotły i maszyny 
energetyczne 187 392,81 11 321,01 11 321,01 3 327,25 195 386,57 78 627,33 64 692,67

maszyny, urządzenia 
i aparaty ogólnego 
zastosow ania 1 380 991,50 128 620,06 128 620,06 67 643,85 1 441 967,71 97 361,70 80 457,79
maszyny, urządzenie 
i aparaty 
specjalistyczne 154 468,29 34 048,63 34 048,63 188 516,92 105 032,03 71 682,40
urządzenia 
techniczne 673 954,45 47 749,61 47 749,61 3 432,47 718 271,59 113 374,58 155 769,14

1 982 391,54 368 790,13 368 790,13 2 351 181,67 1 590 596,17 1 221 806,04

narzędzia, przyrządy, 
ruchomości i 
w yposażenie gdzie 
indziej 
niesklasyfikow ane 3 287 437,27 219 661,81 219 661,81 12 782,50 3 494 316,58 72 637,08 40 942,49

170 081,30 31 359,39 31 359,39 201 440,69

78 685 740,35 6 031 097,05 6 031 097,05 485 930,68 84 230 906,72 114 940 346,62 116 349 949,46



1.5.
wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów 
leasingu

67.907,42zł

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

jednostka nie posiada papierów wartościowych

1.7.
dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku 
obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

nie wyodrębniono rezerw

Lp. Grupa należności
zw iększenia w ykorzystanie rozw iązanie

1 0,00 868,94

2 Należności z tyt. dostaw  i usług 235,48

3 0,00 0,00

4 Podatek rolny – os. f iz. 0,00 0,00

5 Podatek leśny – os. f iz. 1,00 26,00 0,00 0,00 27,00

6 0,00 0,00

7 0,00 0,00

8 Kary umow ne 0,00 0,00 0,00

9 Odsetki 999,76 386,00

10 Zw roty dotacji 0,00 0,00 0,00

11 Opłata za zajęcie pasa drogi 0,00 0,00 0,00

12 Fundusz alimentacyjny

13 Zaliczka alimentacyjna 0,00 0,00 0,00

14 418,48 0,00 0,00

15 Pozostałe należności 674,32 0,00 790,01

Razem  

Stan na 
początek roku 
obrotow ego

Zm iany stanu odpisów  w  ciągu roku 
obrotow ego Stan na koniec 

roku 
obrotow ego

Wieczyste użytkow anie 
gruntów

27 352,76 23 241,91 3 241,91

887 406,79 256 388,16 121 927,16 1 021 632,31

Podatek od nieruchomości – 
os.f izyczne

38 746,61 11 070,93 49 817,54

1 943,90 13 498,54 15 442,44

Podatek od nieruchomości – 
os.praw ne

110 567,50 196 011,00 306 578,50

Opłata za gospodarow anie 
odpadami

31 061,22 5 389,68 36 450,90

15 779,49 15 779,49

47 224,58 17 555,44 63 394,26

15 912,78 15 912,78

1 616,39 1 616,39

2 740 679,23 405 413,20 80 922,16 40 252,23 3 024 918,04

247 886,28 247 886,28

Nienależnie pobrana zaliczka 
alimentacyjna

14 302,54 14 721,02

2 809,97 2 694,28

4 165 761,87 923 974,92 227 090,99 44 905,63 4 817 740,17



1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Kredyty – 2.237.100,00
pożyczki  - 807.900,00
razem – 3.045.000,00

b) powyżej 3 do 5 lat

Kredyty – 2.348.067,64

c) powyżej 5 lat

Kredyty – 6.111.832,36

1.10.
kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to 
leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

0,00 zł

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

0,00 zł

1.12.
łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem 
zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

0,00 zł

1.13.
wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością
otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

brak czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

688.664,70 zł

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

nagrody jubileuszowe – 217.554,45 zł
odprawy emerytalne – 118.119,00 zł
ekwiwalent za urlop – 13.037,42 zł
odprawa z art 20/28 KN -  20.898,00 zł



1.16. inne informacje

 nadwyżka środków obrotowych ZGKIM na koniec 2019r – 131.691,23 zł

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

0,00 zł

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

 7.675.877,98 zł

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

nie dotyczy

2.4.
informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w 
sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy
2.5. inne informacje

nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

 -

............................................................................ 2020-06-23 ..............................................................................

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)
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